Sustainability Day
CHALLENGES

HÅLLBARHET - EN CENTRAL DEL
I DIN UTBILDNING
Hållbar utveckling är viktigt för Handelshögskolan. I dagens globaliserade värld krävs förståelse och
kunskap relaterad till sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor både i näringslivet och i
den offentliga sektorn. I Handelshögskolans strategi betonas därför att kunskap och insikter om hållbar
utveckling ska ingå i din utbildning. Som student på Handelshögskolan är du, högst troligt, en viktig
blivande beslutsfattare och när du tar examen skall du ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera
frågor kring etik, miljö och socialt ansvar i ditt yrkesliv.
Sustainability Day: Challenges
Din första hållbarhetsdag på programmet är en dag
med fokus på globala utmaningar för en hållbar
samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan
forskare från olika discipliner där den centrala
frågan är; Vad kommer att krävas att gå från ord till
handling och få till den hållbara omställning som
krävs för att nå de högt ställda mål som formulerats
av världens länder i Agenda 2030?
Går det att tackla fattigdom, klimat,
naturresursfrågor och frågor om jämlikhet/
jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt?
Under dagen kommer du att få lyssna på ett antal
inspirerande föreläsare som ger dig inblick i och
förståelse för dessa problem och utmaningar.
Skräddarsy din dag
Sustainability Day: Challenges kommer att vara
upplagd som en konferens med flera parallella
föreläsningar och seminarier. Du skräddarsyr själv
din dag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Mat och
klimat, framtidens energiutmaningar, global
ojämlikhet och konflikten i Syrien är exempel på
teman på dagen. Du går på fyra pass och reflekterar
sedan själv skriftligen över dagens innehåll.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av tre
heldagar för alla programstudenter.
Nästkommande dagar äger rum under ditt andra
och tredje studieår och kommer att fokusera på
Responsibility respektive Solutions.
Praktisk information
Sustainablility Day: Challenges är obligatorisk.
Anmälan till de olika passen kommer att öppna i
god tid innan 18/10 och du kommer att få mer
information innan dess.
Välkommen till en inspirerande och lärorik dag!

www.handels.gu.se/sustainabilityday

